
 

 

AMPA ESCOLA TORRENT D’EN MELIS  

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA (AGO) CURS 2018-2019 

ACTA  

Barcelona 27/11/2018 

Hora: 17:08  

Núm. d’assistents: 17 - Persones assistents amb dret a vot: 17 

 

Punt 1 - INFORMACIÓ GENERAL 

La presidenta, Anna Castillo, llegeix l’acta de l’AGO del curs anterior. S’aprova l’acta 

por unanimitat. 

S’expliquen els càrrecs actuals, funcions i les tasques que porta a terme l’AMPA per a 

les persones noves que hi ha a la reunió. Així, també es detalles les tasques de les 

diferents comissions en què s’organitza l’AMPA. També s’expliquen els cursos de català 

per a mares i pares.  

S’aprofita per explicar per a què serveix l’Assemblea General de l’AMPA.  

Punt 2 – TANCAMENT DE COMPTES DEL CURS 2017/2018 

El tresorer, Raphaël Fuentes, explica el canvi en la gestió administrativa d’aquest curs i, 

de manera resumida, els detalls dels comptes del curs anterior (2017/2018).  

Una de les persones assistents pregunta per la donació a Gresol Solidaritat que surt en 

els comptes del curs passat i se li explica el tipus de servei que ofereixen i a qui es 

dirigeixen.  

Es voten els comptes del curs passat i s’aproven per unanimitat.  

 

Punt 2 – PRESSUPOST PER AL CURS 2018/2019 

El tresorer explica el funcionament dels ingressos i despeses, com era abans i com ha 

canviat aquest curs, amb els canvis produïts en la gestió de l’AMPA i del personal 

contractat.  



Una de les persones assistents pregunta si el pressupost és per a tot el curs o per un 

període reduït.   

El tresorer explica punt per punt les despeses previstes per a aquest curs.   

A diferència del pressupost de l’any passat, s’afegeix el concepte de la neteja de la 

festa de final de curs i els projectes AMPA-Escola. S’explica com funciona el pagament 

del TPV i les despeses que comporta per a l’AMPA.  

La presidenta afegeix que les targetes de pagament que s’admeten són només les 

solidàries (de Serveis Socials). També explica les dues subvencions que s’han rebut, 

una per a cultura popular i una per a les acollides de català.   

El tresorer desglossa els detalls de les extraescolars. 

Una persona assistent pregunta sobre el servei administratiu d’extraescolars i se li 

explica la diferència entre les dues administratives de l’AMPA (Anna Amer, per a 

menjador, i Esther Asenjo, per a extraescolars). 

S’explica i desglossa el tema de les acollides, els ingressos i les despeses, així com les 

acollides que són gratuïtes i les que s’han de pagar.   

Pel que fa al tema dels casals, s’explica que també hi ha hagut canvis i que s’ha 

externalitzat la gestió dels pagaments.  

S’enumeren les despeses extra i els tallers que són gratuïts per als pares però que 

l’AMPA subvenciona, com el de contacontes. 

Se segueix amb l’explicació de la socialització de llibres i com funciona la renovació del 

material. Com és una partida pressupostària que va a part, s’ha creat un fons de 

reserva per evitar que algun dia faltin diners a l’hora de renovar els llibres, perquè la 

decisió de canviar-los és competència del claustre i no es pot saber amb antelació per 

fer una previsió curs a curs.  

Una de les persones assistents pregunta si s’ha aprovat ja el pressupost dels dos 

monitors extra per al menjador i es comenta que es farà a la propera junta, però que 

de totes maneres ja s’ha comentat a la directora de l’escola, a Aramark i que només 

falta votar-ho. La introducció d’aquests dos monitors es preveu per gener del 2019. 

La presidenta explica la falta de visibilitat al pati petit de l’escola a la tarda, per culpa 

d’una avaria a la línia elèctrica dels focus i la solució que s’ha demanat al Consorci, 

amb l’ajuda de l’escola a l’hora de demanar-ho.  

Una de les persones assistents pregunta quantes famílies paguen la quota de l’AMPA. 

Una altra, pregunta per les despeses de rebuts retornats i planteja la idea que s’informi 

família per família sobre els 2€ extra que cal pagar, i una altra insisteix en cobrar les 

despeses de 2€ extra per retornats. Una altra persona parla del seu cas, que el seu 

banc li ha cobrat la mateixa quantitat de 2 € i això ha generat confusió.  



Es procedeix a la votació i s’aproven els pressupostos per al curs 2018/2019 per 

unanimitat.   

 

Punt 2 – PRECS I PREGUNTES 

No hi ha més preguntes. 

La reunió i AGO s’acaba a les 18:11 h. 


